
 

  

HANDLEIDING  TECHNO BOXEN 



DOEL 

 

De leerlingen maken kennis met verschillende technische systemen en kunnen hierbij een eenvoudige 

handleiding stap voor stap volgen. 

De leerlingen werken veilig.  

De leerlingen zien het verband tussen techniek en andere vakken zoals rekenen, WO en ICT. 

 

KLASINDELING 

 

De klas moet worden opgedeeld in 3 eilanden waaraan maximaal 15 leerlingen (verdeeld in drie groepjes van 

telkens maximaal 5 leerlingen) en 1 begeleider de opdrachten kunnen uitvoeren. Indien mogelijk wordt er aan de 

zijkant 1 tafel aan een stopcontact voorzien voor het opladen van de tablets. 

Indien er een digitaal bord aanwezig is in het lokaal, kan dit worden gebruikt om de presentatie te tonen met 

daarin de veiligheidsinstructies, de afspraken en de werking van de opdrachten. 

Indien er een magnetisch bord is, gelieve dit leeg te maken zodat de leerlingen er een ‘muurtje op kunnen 

bouwen’. 

 

  

DIGIBORD 



 

EINDTERMEN 

 

Wereldoriëntatie – Techniek 

Kerncomponenten van techniek 

De leerlingen kunnen 

2.1  van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn; 

2.2 specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door middel van          

  hanteren, monteren of demonteren; 

2.3 onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert; 

2.4 illustreren dat sommige technische systemen moeten worden onderhouden; 

2.5 illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren; 

2.6 illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van  

  materialen of over natuurlijke verschijnselen; 

2.7 in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen; 

2.8 technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzes herkennen binnen verschillende  

  toepassingsgebieden van techniek. 

Techniek als menselijke beschouwing 

De leerlingen kunnen 

2.9 een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch  

  proces te doorlopen; 

2.10 bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of realiseren, moet voldoen; 

2.11 ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem; 

2.12 keuzes maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met  

  de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen; 

2.13 een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; 

2.14 werkwijzen en technische systemen vergelijken en over beide een oordeel formuleren aan de hand van criteria; 

2.15 technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of realiseren. 

De leerlingen zijn bereid 

2.16 hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. 

Techniek en samenleving 

De leerlingen kunnen 

2.17 illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden; 

2.18 aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische  

  systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. 

  



 

LESVERLOOP 

 

Deze activiteit neemt ongeveer 90 minuten in beslag en kan als volgt worden onderverdeeld: 

- Inleiding, afspraken en demonstratie  20 minuten 

- Zelfstandig werken    3 x 20 minuten 

- Evalueren en opruimen    10 minuten 

De begeleider geeft aan het begin van de sessie, aan de hand van de PowerPoint presentatie, de uitleg van de 

verschillende opdrachten. In de presentatie staan vooral afspraken, veiligheidsinstructies en de manier van 

werken.  

Bij elke opdracht ligt er een handleiding met stappenplan dat door de leerlingen moet gebruikt worden om de 

opdracht uit te voeren. De opdrachten worden in kleine groepjes uitgevoerd. Er wordt om de 20 minuten 

doorgeschoven tot elke groep al de opdrachten heeft gedaan. 

De presentatie om de uitleg te geven aan de leerlingen is terug te vinden op : 

www.technotrailer.be/leerkrachten/praktisch/didactisch-materiaal/  

Let er op dat de leerlingen de opdrachten volledig uitvoeren.  

BENODIGDHEDEN 

 

Al het benodigde materiaal wordt door het Techno Trailer team meegebracht en klaargezet in het lokaal. 

Volgende materialen en gereedschappen krijg je ter beschikking: 

De elektrische stroomkring: 

- 5 groene paneeltjes 

- 2 blauwe paneeltjes 

- 5 witte radiopaneeltjes 

- Batterij 

- Snoeren 

- 2 handleidingen 

Apps vol techniek: 

- 2 tablets met hoes 

- 2 tablet steunen 

- 2 magnetische green screen 

- 2 magnetische modelpoppen 

- 2 handleidingen 

Meten in de bouw: 

- Laserwaterpas op statief 

- Afstandsmeter 

- Leidingdetector  

- Warmtebeeldcamera in koffer 

- Inspectiecamera met doolhof 

- Magnetische bakstenen 

- 5 handleidingen 

Het Techno Trailer team plaatst op het einde van de dag al het materiaal terug in de koffers en controleert 

hierbij het materiaal op volledigheid en eventuele mankementen. 

http://www.technotrailer.be/leerkrachten/praktisch/didactisch-materiaal/


 

ALGEMENE AFSPRAKEN 

 

Vooraleer je aan de slag kan gaan met de verschillende opdrachten, maak je best enkele duidelijke afspraken: 

- Verdeel de groep in 3 teams. 

Zorg ervoor dat de 3 groepen gelijk verdeeld zijn. Meer dan 5 leerlingen in een groep kan niet, 

aangezien er slechts 5 tablets ter beschikking zijn (tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met 

een educatief medewerker van de Techno Trailer). 

- Per opdracht krijg je ongeveer 20 minuten tijd. 

In de PowerPoint presentatie is een timer verwerkt. Je kan deze gebruiken om de tijd te bewaken. 

- Bij elke opdracht ligt een handleiding, gebruik deze! 

Het is niet de bedoeling om als begeleider elke opdracht van A tot Z uit te leggen. Dit neemt te 

veel tijd in beslag en hierdoor gaan de leerlingen niet meer de moeite nemen om de opdracht in 

de handleiding te lezen.  

Als begeleider ken jij natuurlijk de groep het best en kan je al dan niet beslissen om de 

handleidingen klassikaal even te bekijken. 

- Vooraleer je doorschuift, ruim je op. 

Het is voor iedereen leuk om bij de aanvang van een opdracht het materiaal netjes terug te 

vinden. Hierdoor vergroot de kans dat de opdracht slaagt en dat je ze volledig begrijpt.  

Bij de tablets is het aangewezen om alle openstaande apps af te sluiten. 



 

STOP MOTION 

 

Bij elke opstelling ligt een handleiding. Lees de handleiding vooraleer je aan de slag gaat. 

Enkele afspraken: 

- Verander geen instellingen op de tablets. 

- Sla zo weinig mogelijk op (of verwijder na gebruik – denk aan je eigen privacy). 

- Laat de tablets op vliegtuigstand staan, zet in geen geval de WIFI aan. 

- Verander de positie van de apps niet. 

- SLUIT NA GEBRUIK DE APP AF. Druk hiervoor tweemaal op de home-knop en schuif de openstaande 

apps naar boven om ze te sluiten. 

 

Per twee leerlingen staat er een opstelling met een iPad steun en een magnetische green screen klaar.  

De twee leerlingen van één groepje verdelen onderling de rollen van regisseur/acteur en cameraman/vrouw.  

Aan de hand van de handleiding gaan de leerlingen aan slag om een stop motion filmpje te maken met de 

magnetische modelpop in de hoofdrol. De magnetische figuren en letters kunnen gebruikt worden om de 

magnetische green screen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE ELEKTRISCHE STROOMKRING 

 

Ook hier vind je een handleiding met daarin 5 stroomkringen die de leerlingen moeten bouwen.  

Deze opdrachten moeten in de juiste volgorde uitgevoerd worden zodat de moeilijkheid opbouwt. 

Werk met je team samen om de opdrachten tot een goed einde te brengen. 

Lees steeds de tekst bij elke opdracht, zo leer je de opdracht te begrijpen. 

Enkele afspraken voor je eigen veiligheid: 

- Wij maken de opdrachten met een veilige spanning van 12 volt. Thuis en in de klas staat er 230 volt op 

de stopcontacten, dit is dodelijk bij aanraking. Dus “Don’t try this at home”. 

- Verbind nooit de twee aansluitpunten van de batterij met een snoer, zonder er een verbruiker tussen 

te plaatsen. Zo maak je kortsluiting en dat is gevaarlijk! 

 

Vind jij de kortsluiting? 

 

 

 

 

 

 



 

METEN IN DE BOUW 

 

Elk meettoestel (laserwaterpas, afstandsmeter en leidingdetector) heeft hier zijn eigen handleiding. Je kan hier 

dus alleen of per twee mee aan de slag. Geef de toestellen binnen de sessie van 20 minuten aan elkaar door, 

zodat iedereen met elk toestel heeft kunnen werken. 

 

Enkele afspraken voor je eigen veiligheid: 

- Kijk nooit direct in de laserstraat. (ook niet als je de rode bril draagt) 

- Richt de laserstraal nooit op iemand anders. 

- Behandel deze toestellen zorgvuldig, het zijn precisie instrumenten. 

- Schakel de toestellen na gebruik steeds uit. 

 

 

 

 

 

 

1. DE LASERWATERPAS 

 

Bouw met de magnetische stenen een muurtje op een magnetisch bord. Gebruik 

de laserwaterpas om een horizontale en een verticale lijn te projecteren op het 

magnetisch bord. De lijnen helpen om de muur recht te bouwen. 

Hang de 4 ramen op gelijke hoogte op in de klas. Elk raam hang je aan een andere 

muur. Met de laserwaterpas kan je de juiste hoogte projecteren. 

De werking van de laserwaterpas vind je in de handleiding.  

 

 

 

 



2. DE AFSTANDSMETER 

 

Meet de hoogte van de deuropening van de klas. 

Meet de oppervlakte van de vloer van de klas. 

Meet het volume van het klaslokaal. 

Noteer de meetresultaten op het bord of op een blad. Vergelijk je resultaat met de 

andere resultaten om te zien of je nauwkeurig hebt gemeten. 

De werking van de afstandsmeter vind je in de handleiding.  

 

 

3. DE LEIDINGDETECTOR 

 

Meet met de detector of er leidingen in de muur zitten. 

Hoe reageert de detector als er elektriciteitsleidingen in de muur zitten? 

Verstop een metalen voorwerp in je broekzak. Kan je collega het vinden? 

De werking van de leidingdetector vind je in de handleiding.  

 

 

4. DE INSPECTIECAMERA 

 

In het bijhorende doolhof zijn twee openingen voorzien.  

Gebruik de inspectiecamera om op onderzoek te gaan in het doolhof.  

Vind alle details en los de vragen in de handleiding op.   

 

 

 

 

 



 

 

 

5. DE WARMTEBEELDCAMERA 

 

Ontdek de werking van de warmtebeeldcamera. 

Proefondervindelijk ontdek je welke materialen warmte geleiden en 

welke materialen goed isoleren.  

 

 

 

 

EVALUATIE 

 

Door onderstaande vragen te beantwoorden kan je de verschillende opdrachten beoordelen. Vond je ze allemaal 

super? Wie weet schuilt er dan wel een echte technieker in jou… 

Vond je de opdracht “De elektrische stroomkring” leuk? 
   

Begrijp je het verschil tussen een serie en parallel schakeling? 
   

Heb je tijdens de opdracht van de elektrische stroomkring kortsluiting gemaakt? 
   

Vond je de opdracht van “Stop motion” leuk? 
   

Gebruik jij je tablet of smartphone wel eens voor iets anders dan spelletjes? 
   

Vond je de opdracht “Meten in de bouw” leuk? 
   

Ben je er in geslaagd om de oppervlakte van het lokaal correct te meten? 
   

Heb je het muurtje perfect recht kunnen bouwen? 
   

Heb je kunnen ontdekken welk materiaal het best isoleert? 
   

 


